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TUTKIMUSLÄHETE
bakteeri‐, lois‐ ja virustautien varalta
Harraste‐eläintutkimukset
(hevonen, koira, kissa, muut lemmikkieläimet,
eläintarhaeläimet)
Täytä koneella tai selvästi tekstaten.
*) yhteystiedot vastauksen‐ ja laskunsaajista pakolliset

Saapumispäivä

Omistaja*)

Dnro

Puhelin

Lähiosoite

Postinumero ja ‐toimipaikka

Haluan, että tutkimustodistus lähetetään sähköpostiosoitteeseen. Muutoin se lähetetään postitse.
Lähetetään (pääsääntöisesti vastaus lähetetään aina tiedoksi omistajalle)
vastaus ja lasku
ei lähetetä tiedoksi
Sähköpostiosoite:
Eläinlääkäri*)

Puhelin

Lähiosoite

Postinumero ja ‐toimipaikka

Haluan, että tutkimustodistus lähetetään sähköpostiosoitteeseen. Muutoin se lähetetään postitse.
vastaus ja lasku

Sähköpostiosoite:
Vastaus halutaan:

suomeksi

ruotsiksi

tiedoksi

englanniksi

Näytteistä voidaan tehdä myös muita kuin tilaajan pyytämiä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia ei laskuteta tilaajalta. Evira pidättää itsellään
tutkimustulosten julkaisuoikeudet. Tulokset voidaan julkaista erilaisissa raporteissa ja tilastoissa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä
tieteellisissä julkaisuissa.

Hevostallin nimi/hevosen pitopaikka

Puhelin

Lähiosoite

Postinumero ja ‐toimipaikka

Päiväys

Maksajan allekirjoitus ja nimenselvennys (pakollinen)

Näytteenottopäivä:
Näytteen laatu ja lukumäärä

Kunta

NÄYTEKOHTAISET TIEDOT
Nro
1.

Eläimen nimi

Tunniste

Syntymäaika

Eläinlaji

Rotu

Sukupuoli

2.
3.
4.
5.
6.
Evira/Eläinnäytteet
Mustialankatu 3
00790 HELSINKI
Puh. 029 530 0400
Puh. osoitekorttiin:
0400 378 710 tai 0500 415 441
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Evira, Kuopio
Neulaniementie 4
70210 KUOPIO
Puh. 029 530 4952
Puh. osoitekorttiin:
040 489 3384

Evira, Oulu
Käyntiosoite: Elektroniikkatie 5
Postiosoite: Elektroniikkatie 3, 90590 OULU
Puh. 029 530 4924
Puh. osoitekorttiin:
040 515 4325

Evira, Seinäjoki
Keskuskatu 23
60100 SEINÄJOKI
Puh. 029 530 5401
Puh. osoitekorttiin:
040 180 1585
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TUTKIMUSLÄHETE
bakteeri‐, lois‐ ja virustautien varalta
Harraste‐eläintutkimukset
(hevonen, koira, kissa, muut lemmikkieläimet,
eläintarhaeläimet)
TUTKIMUKSEN SYY

Taudinsyyn selvitys

Vienti

Muu, mikä:

ESITIEDOT (taudin oireet, kesto, rokotushistoria, lääkitys, laboratoriotutkimukset ym. Tärkeä täyttää!)

TUTKIMUSPYYNTÖ: Bakteeritautien varalta (muiden kuin hevosten näytteistä tehdään vain brusella‐, mykoplasma‐ tai mykobakteeriviljely)
Viljely / muu bakteerin toteaminen
Bakteriologinen tutkimus, minkä varalta:
Herkkyysmääritys
Eläimellä mikrobilääkitys / mikrobilääkityksen loppumisesta alle 7 vrk.
Mikä lääke:
Vasta‐ainemääritykset seerumista
Brucella canis

Muu Brucella

Borrelioosi

Anaplasmoosi (A. phagocytophilum)

Ehrlichioosi (E. canis)

Leptospira‐serovarit canicola ja icterohaemorrhagiae
Muu(t) Leptospira ‐serovari (t), mi(t)kä:
Malleus (Burkholderia mallei)

Dourine (Trypanosoma equiperdum)

Muu tutkimus, mikä:
TUTKIMUSPYYNTÖ: Loistautien varalta
loisen tunnistus (kokonainen loinen)

loisen tunnistus (verilevite)

tuoreesta ulosteesta loismunat ja ookystat

ulosteesta, joka formaliinissa giardia ja kryptosporidit

tuoreesta ulosteesta keuhkomadot (vaatii kaksi menetelmää)
Tuore uloste kerätään 1‐3 päivänä muovipussiin tai ‐purkkiin (säilytys jääkaapissa).
Formaliinifiksoitu uloste: Ulostetta kerätään kolmena peräkkäisenä päivänä. Teelusikallinen ulostetta ja 3 tl formaliinia
sekoitetaan muovipurkissa. Samaan purkkiin lisätään seuraavina päivinä saman verran ulostetta ja formaliinia.
TUTKIMUSPYYNTÖ: Virologinen tutkimus
Tehtäessä taudinmääritystä vasta‐ainetutkimuksella tulee näytteeksi lähettää pariseerumit, jotka on otettu n. 2‐3
viikon välein (voidaan lähettää eri aikoina laboratorioon).
Hevosen hengitystiepaketti (sis. EHV 1 ja 4, EVA ja hevosinfluenssa ‐virusten osoituksen ja pariseerumien
serologisen tutkimuksen)
Hevosen herpesvirukset 1 ja 4:
viruksen osoitus
vasta‐aineet
Hevosen arteriittivirus:
viruksen osoitus
vasta‐aineet
Hevosinfluenssavirus:
viruksen osoitus
vasta‐aineet
vasta‐aineet
Hevosen näivetystauti:
vasta‐aineet (Coggins‐testi)
(ELISA)
West Nile ‐virus:
viruksen osoitus
IgM vasta‐aineet
IgG vasta‐aineet
Koiran penikkatautivirus:
viruksen osoitus
vasta‐aineet
Koiran parvovirus:
viruksen osoitus
vasta‐aineet
Koiran adenovirus:
vasta‐aineet
Kissan parvovirus (kissarutto):
viruksen osoitus
vasta‐aineet
Vasta‐ainetutkimuksen hinta sisältää pariseeruminäytteiden tutkimisen.
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